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Αθήνα, 24-9-2020 

 

Πρωτοδικείο Αθηνών – Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων 

 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

η κατάσταση στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, το Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι 

σήμερα χειρότερη από ποτέ. Μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, η έναρξη του νέου 

δικαστικού έτους μας βρήκε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερα 

προβλήματα από όσα είχαμε ήδη να αντιμετωπίσουμε, με αποτέλεσμα συχνά να 

βιώνουμε καταστάσεις που δεν αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος. Για την 

αντιμετώπιση τους χρειάζονται άμεσες λύσεις, όπως είναι η κάτωθι: 

 Άμεση πλήρωση των οργανικών κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. 

Ένα χρόνιο πρόβλημα, εξαιτίας του οποίο προκαλούνται σοβαρές 

δυσλειτουργίες. Άλλως, άμεση πρόσληψη υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τα σημαντικά κενά που υπάρχουν.  

 Να κληθεί ο ΕΟΔΥ να κάνει αυτοψία στο Πρωτοδικείο, και δη στα 

κρίσιμα κτίρια που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αφενός για να 

διαπιστώσει τα προβλήματα και αφετέρου για να προτείνει/επιβάλει τα μέτρα 

που πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή κινδύνων για την υγεία μας. 

 Σχεδιασμό πλήρους ψηφιοποίησης των δικαστικών υπηρεσιών και 

λειτουργιών. Οι επιμέρους παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα αυτό, μετά 

πολλών εμποδίων και δυσκολιών, δεν αρκούν σε καμία περίπτωση να 

βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση. 

 Εκπόνηση σχεδίου αναβάθμισης των ψηφιακών δυνατοτήτων/δεξιοτήτων 

δικηγόρων, δικαστών και υπαλλήλων, προκειμένου να μεταβούμε επιτέλους 

στην ψηφιακή εποχή και στο χώρο της Δικαιοσύνης. Ενίσχυση των δικηγόρων 

μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ προς αναβάθμιση/προμήθεια όλου του αναγκαίου 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια προς 

εξοικείωση με τη χρήση των σύγχρονων μέσων στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη.  
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 Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, θα πρέπει να 

υλοποιηθεί άμεσα η real time πρόσβαση των δικηγόρων στην 

πληροφόρηση για την πορεία των μηνύσεων. Είναι ένα ζήτημα που μας 

απασχολεί εδώ και πολύ καιρό, έχουν προταθεί όλες οι δυνατές λύσεις, είναι 

δυνατή τεχνικά η άμεση υλοποίηση της, αλλά παρόλα αυτά καθυστερεί για 

ακατανόητους λόγους. Πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. 

 Άμεση επίλυση του προβλήματος έλλειψης κατάλληλων χώρων, ακόμα 

και με προσωρινές λύσεις. Υπάρχει ο χώρος και η δυνατότητα να 

εγκατασταθούν άμεσα αίθουσες «προκατ» (όπως ήδη συμβαίνει), ώστε να 

εξευρεθούν οι αναγκαίοι χώροι που θα εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο 

προστασίας της υγείας μας. Όπως συνέβη σε χρόνο ρεκόρ στο Καρά Τεπέ της 

Μυτιλήνης, έτσι πρέπει να γίνει άμεσα και στο Πρωτοδικείο. Δεν μπορεί να 

στοιβάζονται δεκάδες άτομα στους ακατάλληλους χώρους πχ των αιθουσών 

όπου εκδικάζονται τα αυτόφωρα αδικήματα ή στα μικρά γραφεία και τις 

σκάλες για τις καταθέσεις δικογράφων. 

 Θα πρέπει να θεσπιστεί ως ειδικός λόγος αναβολής, όσο διαρκεί η 

κατάσταση με τον covid-19, η ένταξη κάποιου στις ευπαθείς ομάδες (πλέον 

υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, 

όπως αυτές προσδιορίζονται σε πρόσφατη ΚΥΑ). 

 Ειδική πρόνοια και για τα δικηγορικά γραφεία (ή δικηγορικές εταιρείες) 

που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν κρούσμα covid-19. Θα πρέπει, δηλαδή, 

αν σε ένα δικηγορικό γραφείο ή δικηγορική εταιρεία νοσήσει κάποιος από 

covid-19, και επομένως όλοι οι συνεργάτες του γραφείου θα μπαίνουν σε 

πολυήμερη καραντίνα, το γραφείο αυτό να απολαμβάνει όλα τα μέτρα 

στήριξης που προβλέπονται για τον ιδιωτικό τομέα. 

      Όλα τα ως άνω θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, καθώς κάθε καθυστέρηση 

στο εξής θα επιδεινώνει έτι περαιτέρω δραματικά την κατάσταση. 

       Τέλος κε Υπουργέ, η πλειοψηφία των δικηγόρων εργάζεται υπό εξαιρετικά 

δύσκολες συνθήκες, εξαντλημένη ηθικά και οικονομικά. Σε περίπτωση επιβολής 

νέων καθολικών περιοριστικών μέτρων (κλείσιμο δικαστηρίων), είναι βέβαιο ότι θα 

εξοντωθούν πλέον οικονομικά-επαγγελματικά πολλοί συνάδελφοι μας, όλων των 

ηλικιών. Για το λόγο αυτό το οριστικό κλείσιμο Δικαστηρίων θα πρέπει να είναι η 

έσχατη λύση, αφού έχουν εξεταστεί όλες οι άλλες δυνατότητες. Τέλος, και σε κάθε 
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περίπτωση, οφείλει η πολιτεία να στηρίξει επιτέλους εμπράκτως και το δικηγορικό 

σώμα, όπως έκανε και με άλλες επαγγελματικές ομάδες. 
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